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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 ّما بعد:أمجعنی، أصحابه أو   علی سیدنا حممد و علی آله الم لسا و الصالة  و دهلل احلم

 :مقدمه
شود، اگر به سالمت جسم سفری به سوی انسان سازی آغاز می ،حجبا فرارسیدن ماه   

 و است پیش در حرمآخرت را بردی که  ح بازگشتی بدان کهبه سالمت رو آنگاهو ، رفتی

مشرف  دل با هوشیاری خوشا آنان که  1.مُردی اگرخفتی و بردی تیرف اگر پس، از حرامی

 شوند.به سرزمین وحی می

 ارک سفرمین مبکه خداوند متعال تو را توفیق داده تا به این سرز برادر و خواهر مسلمانم  

عمل  ه هردهی و سفریست ککنی، آگاه باش که یکی از بزرگترین اعمال عبادی را انجام می

 شود ... می ب تزکیه و نورانیت روح و کالبدتسب آندر نیک تو 

 ! که عازم حجِ بیت اهلل هستی ای برادر و خواهر مسلمانم  

داوند خ ضمانتِدر در زمرة سه گروهی است که رود ه به سفر حج میآیا میدانی کسی ک  

 متعال است؟ 

دي اهللي  َخَرَج إيَل : َرُجٌل َثاَلَثٌة ِفي َضََمني اهللي»فرمودند:  سیدنا رسول اهلل   ْن َمَساجي ٍد مي  َمْسجي

ًيا ِفي َسبيیلي َعز   ، َوَرُجٌل َخَرَج َغازي ااهلليَوَجل   در هستند کس سه »یعنی:  2«، َوَرُجٌل َخَرَج َحاجًّ

 خارج جلّمساجد خداوند عزّو از مسجدی سوی به که هستند؛ شخصی ضمانت خداوند

 «است. شده خارج حج برای که و شخصی هشد خارج جهاد برای که شخصی است، شده

 آیا میدانی که حج مقبول جزو افضل و بهترین اعمال است؟  

َم َأيُّ األَْعََملي َأفْ  »گوید:  ابوهریره    َوَسل 
َل الن بييُّ َصَّل  اهللُ َعَلْیهي

 َضُل؟ َقاَل: إييََمٌن بياهللي ُسئي

هَ  یَل: ُثم  َماَذا؟ َقاَل: جي
. قي ورٌ َوَرُسوليهي یَل: ُثم  َماَذا؟ َقاَل: َحجٌّ َمْْبُ

از »یعنی:  3«اٌد ِفي َسبيیلي اهلل ي. قي

                                                           
 است پیش در حرم برادر، ایگفت »... است که بیان داشته: « گلستان»در  اشاره به سخن شیخ سعدی شیرازی - 1

 «.مُردی اگرخفتی و بردی رفتی اگر پس، از حرامی و
 (251، ص 9األصبهانی، ج  نعیم ألبی األولیاء حدیث صحیح: )حلیة - 2
 (83ح  88، ص 1؛ صحیح مسلم، ج  1519ح  133، ص 2حدیث متفق علیه: )صحیح البخاری، ج  - 3
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فرمودند: ایمان به خدا و  هستند؟ آنحضرتسوال شد بهترین اعمال کدام  پیامبر

رسولش. گفته شد دیگر چه؟ فرمودند: جهاد در راه خدا. گفته شد دیگر چه؟ فرمودند: حج 

 «قبول شده.

 حج مقبول پاداش آن بهشت است؟ی آیا می دان  

ن ةَ »فرمودند:  سیدنا رسول اهلل   وُر َلْیَس َلُه َجَزاٌء إيَّل  اْْلَ ْْبُ
جُّ اْْلَ حج قبول شده »یعنی:   1«احْلَ

 «پاداشی جز بهشت ندارد.

 نصیحت دلسوزانه  

عت ر شریوجود دارند که د آگاه هستید، برخی از اعمال که رگزار گرامی، همانطوحج   

ر این شه دس اسالم از آنها نهی شده و چه بسا در اثنای انجام سایر عبادات سبب خدمقدّ

ر ها نیز گردد و دعبادات شده و مانع کسب فیض و حصول اجر و ثواب کامل این عبادت

اجر  اب ونقطه مقابل نیز برخی از اعمال هستند که در ظاهر کوچک هستند لیکن دارای ثو

شود لذا در میکه از دست دادن آن اعمال سبب حسرت و پشیمانی فراوانی است بطوری 

گزار که بخشی از آن جزو اعمال مختص حجاین کتابچه برای سهولت شما این اعمال را 

ا بباشد را می قابل اجرا م حجاز موسدر غیر نیز است و بخشی دیگر برای عموم مسلمانان 

و منجیات  ها(هالک کنندهمهلکات ) در دو بخش دالیل از قرآن کریم و سنت پیامبر

 کنیم.ها( بیان می)نجات دهنده

 هابخش اول: هالک کننده

 سق و جدلفِ -1

بر حاجی واجب است که تقوای خدا را داشته و از محرمات اجتناب نماید و به اعمال   

جُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت فَ فرماید: خداوند متعال می عبادی و خیر مشغول شود. ن  احْلَ َمْن َفَرَض فیهي

جِّ َو ما َتْفَعُلوا داَل ِفي احْلَ ج  َفال َرَفَث َو َّل ُفُسوَق َو َّل جي ْن َخْْيٍ َيْعَلْمُه اهللَ احْلَ ن  َخْْيَ  مي
ُدوا َفإي َو َتَزو 

                                                           
 (1349ح  983، ص 2؛ صحیح مسلم، ج 1773ح  2، ص 3حدیث متفق علیه: )صحیح البخاری، ج  - 1
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ادي الت ْقوى ُقوني يا ُأوِلي اأْلَْلباب الز   در سک هر پس. است معینى ماههاى در حجّ »یعنی:   1َو ات 

 و گناه و همبسترى حجّ، اثناى در[ که بداند] گرداند، واجب[ برخود] را حجّ ها،[ماه] این

 توشه خود براى و داند،مى را آن خدا دهید،مى انجام نیکى کار هر و نیست،[ روا] جدال

 «.کنید پروا من از! خردمندان اى و است، پرهیزگارى توشه، بهترین حقیقت، در که برگیرید

هُ  َمْن َحج  هللي »فرمودند:  نا رسول اهللسید ْ َيْفُسْق، َرَجَع َكَیْومي َوَلَدْتُه ُأمُّ   2«َفَلْم َيْرُفْث، َوََل

 هرکس برای خدا حج نماید و با زن خود همبستری نکند و مرتکب گناه نشود،»یعنی: 

 «.است شده متولد مادرش از تازه گوئى که شود،مى پاک گناهانش از چنان

 زبان آفات -2

بزرگوارم، آفات زبان را بشناس و از آنها دوری کن و از سخن زیاد که در آن  گزارحجای 

لذت عبادت در حج را بیشتر  مصلحت و خیری نیست دوری کن و سکوت را اختیار کن تا

آگاه باش! خطر زبان بسیار بزرگ است و تنها نجات »گوید: می امام غزالی .حس نمائی

وت اختیار کردن است، و شریعت مقدس آن )سکوت( را تمجید نموده و از این خطر سک

فرموده:  هرکس سکوت نماید نجات یافته  بدان توصیه کرده، از این رو پیامبراکرم

ري َفْلَیقْل َخْْيًا َأْو »فرمودند:  پیامبراکرمو در حدیثی   3«است. ُن بياهلل  َوالیْومي اآلخي َمْن َكاَن يؤمي

هرکس به خدا و روز آخرت ایمان دارد پس سخن خیر بگوید و یا باید »یعنی:   4«لَیْصُمْت 

 که است آن احوالت، بهترین که بدان »گوید: می همچنین امام غزالی« سکوت نماید.

 از غیر و جدل و مراء و دروغ و چینیسخن و غیبت جمله از آفات تمامی از را الفاظت

   5«باشد...  نداشته ضرری دیگر مسلمانی و تو بر که یبگوی چیزهایی تنها و کنی، حفظ اینها

 یاد به را  اهلل سیدنا رسول سخن همواره و کن، حفظ آفات این تمامی از را زبانت آری؛

پرسید ای پیامبر  از آنحضرت عامر بن عقبه باش آنگاه که صحابی بزرگوار داشته

                                                           
 (197)بقره /  - 1
 (1350ح  983، ص 2؛ صحیح مسلم، ج 1521ح  133، ص 2ی، ج حدیث متفق علیه: )صحیح البخار - 2
 (108، ص 3الدین، ج  علوم )إحیاء - 3
 (47ح  68، ص 1؛ صحیح مسلم، ج 6018ح  11، ص 8علیه: )صحیح البخاری، ج  حدیث متفق - 4
 (112، ص 3الدین، ج  علوم )إحیاء - 5
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، امام «!دارنگه را زبانت» یعنی:  1«...اَنَك اْمليْك َعَلْیَك ليَس  »فرمودند: خدا، نجات در چیست؟

هرگاه کسی بخواهد سخنی بگوید قبل از آن باید بیاندیشد، اگر »گوید: می شافعی

مصلحت در سخن گفتن آشکار بود حرف بزند و اگر تردید داشت پس حرف نزند تا اینکه 

برخی از  م کهیدانبه جهت اهمیت این موضوع، الزم می 2«مصلحت آن آشکار شود.

و سنت  کریم مهمترین آفات زبان را در اینجا متذکر شده و دالیل ممنوعیت آن را از قرآن

 .میبیان نمای پیامبراکرم

 دروغ گفتن( 1-2

َب إاست، خداوند متعال فرموده:  دروغ گفتن منافقین بارز صفات یکی از   ي اْلَكذي َم َيْفََتي  ين 

نُوَن بيآياتي اهلليال ذينَ   کنندمى پردازىدروغ کسانى تنها »یعنی:   3َو ُأولئيَك ُهُم اْلكاذيُبونَ   َّل ُيْؤمي

روایت  عبداهلل بن مسعود، «دروغگویانند. خود آنان و ندارند ایمان خدا آیات به که

، َوإي  »فرمودند:  کرده که پیامبر اکرم ي إيَل الُفُجوري َب ََيْدي
َب َفإين  الَكذي

اُكْم َوالَكذي ن  الُفُجوَر َوإيي 

نَْد اهللي َب َحت ى ُيْكَتَب عي ى الَكذي ُب َوَيَتَحر 
، َوَما َيَزاُل الَعْبُد َيْكذي ي إيَل الن اري اًبا ََيْدي از »یعنی:   4«َكذ 

دهد و بدکاری هم به آتش دروغگویی بپرهیزید، زیرا دروغگویی به بدکاری دعوت می

 سرانجام تا رود،مى دروغ دنبال و گویدمى روغد آنقدرکند. و همیشه بنده جهنم دعوت می

 «.شودمى نوشته کذّاب خداوند، نزد

 ( غیبت  2-2

شود غیبت است. به تعبیر بخشوده نمی که جز با توبه و طلب حاللیت یکی از گناهان کبیره

کند مانند این است که گوشت مرده او را بخورد. دیگری را می تکسی که غیبقرآن کریم، 

َم َأخیهي َمْیتًا َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا أَ َو َّلمتعال فرموده: خداوند  بُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ
ُُيي

                                                           
 (2406ح  605، ص 4سنن الترمذی، ج  ؛17590ح  158، ص 4حدیث صحیح: )مسند أحمد بن حنبل، ج  - 1
 (332النووی، ص  – )األذکار - 2
 (105)نحل /  - 3
 (1971ح  348، ص 4؛ سنن الترمذی، ج 2607ح  2013، ص 4حدیث صحیح: )صحیح مسلم، ج  - 4
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ْهُتُموهُ   که دارد دوست شما از کسى آیا نکند؛ بعضى غیبت شما از بعضى و »یعنی:   1َفَكري

 «دارید. کراهت آن از بخورد؟ را اشمرده برادر گوشت

 چینی سخن( 3-2

شود. شود، چنین کسی وارد بهشت نمیکند و سبب فتنه و شر میسی که دو بهم زنی میک 

مٌ »شنیدم فرمودند:  گوید از پیامبراکرم حذیفه بن یمان ن َة َنَم  یعنی:   2«ََّل َيْدُخُل اْْلَ

  «شود.چین وارد بهشت نمیسخن»

 دشنام دادن و ناسزاگویی( 4-2

َش  َفإين  اهللَاْلُفْحَش،  اُكْم وَ إيي   »فرمودند:  پیامبر اکرم َش، َواْْلَُتَفحِّ
بُّ اْلَفاحي

 از»یعنی:   3«ََّل ُُيي

عبداهلل بن ، «د.رندا دوست را بدگویی و ناسزا خداوند، زیرا باشید حذر بر فحش

اني »: روایت نموده که فرموده پیامبراکرم از مسعود ع  اني َوََّل الل  ُن بيالط ع 
َوََّل  َلْیَس اُْلْؤمي

يءي  شي َوََّل الَبذي  «.نیست زبان ناسزاگو و بد کننده، نفرین زننده، طعن مؤمن،»: یعنی   4«الَفاحي

 بهتان زدن( 5-2

به این صورت که عیب کسی گفته شود یکی از بزرگترین گناهان، بهتان زدن به مردم است  

 »فرموده:  عملی در بیان عقوبت چنین که آن شخص چنین عیبی در او نباشد. پیامبراکرم

یَبُه بيََم َلْیَس فيیهي َحَبَسُه  َ بينََفاذي َما َقاَل فيیهي  اهلل  َمْن َذَكَر اْمَرًأ بيََم َلْیَس فيیهي ليَیعي
   5«ِفي َناري َجَهن َم َحت ى َيْأِتي

 آتش در را او خدا کند یاد نیست او در که به چیزی را کسى جوئى به عیب هرکس»یعنی: 

 «.دارد مجرى را خویش گفته تا دارد محبوس جهنم

                                                           
 (12/  )حجرات - 1
 (105ح  101، ص 1؛ صحیح مسلم، ج  6056ح  17، ص 8حدیث متفق علیه: )صحیح البخاری، ج  - 2
 ؛ المستدرک5177ح  580، ص 11؛ صحیح ابن حبان، ج 487ح  171للبخاری، ص  المفرد حدیث صحیح: )األدب - 3

 (28ح  56، ص 1للحاکم، ج  الصحیحین على
؛ صحیح ابن 1977ح  350، ص 4؛ سنن الترمذی، ج 312ح  116للبخاری، ص  المفرد حدیث صحیح: )األدب - 4

 (192ح  421، ص 1حبان، ج 
 (8936ح  380، ص 8للطبرانی، ج  األوسط یث حسن لغیره: )المعجمحد - 5
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 تمسخر کردن دیگران (  6-2

باشد که بر هر مسلمانی واجب استهزا و تمسخر دیگران جزو اعمال منکر و حرام می  

ْن َقْوٍم فرماید: است از آن دوری نماید. خداوند متعال می ا ال ذيَن آَمنُوا َّل َيْسَخْر َقْوٌم مي َ يا َأَيُّ

ْن نيساٍء َعسىَأْن َيكُ  َعسى نُْهْم َو َّل نيساٌء مي ُزوا َأْنُفَسُكْم َو  وُنوا َخْْيًا مي نُْهن  َو َّل َتْلمي
َأْن َيُكن  َخْْيًا مي

ْ َيُتْب َفُأولئيَك ُهُم الظ اْليُون ْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْْليَمني َو َمْن ََل یعنی:    1َّل َتناَبُزوا بياأْلَْلقابي بيْئَس اَّلي

 اینها از آنها شاید کند، ریشخند را دیگر قوم قومى نباید اید،آورده ایمان که کسانى اى »

 از و باشند، بهتر اینها از آنها شاید ،[کنند ریشخند] را[ دیگر] زنانِ زنانى نباید و باشند، بهتر

 زشت نام است ناپسندیده چه مدهید؛ زشت لقبهاى همدیگر به و مگیرید، عیب یکدیگر

 «.ستمکارند خود آنان نکرد توبه که هر و. انایم از پس

  خشم -3

انجام مناسک حج، از سوی سایر  ای برادر و خواهر مسلمانم! ممکن است در اثنای  

گزاران که در واقع برادر و خواهر ایمانی تو هستند ناخواسته و بدون عمد سبب تنش با حج

گذشت نما، زیرا این از صفات تو شوند، در این حالت، خشم خود را کنترل کن و از او 

َو اْلكاظيمنَی اْلَغْیَظ َو اْلعافنَی َعني  خداوند متعال در وصف محسنین فرموده: محسنین است.

 پیامبراکرم، «گذرند.مى در مردم از و برند؛مى فرو را خود خشم و »یعنی:   2الن اس

نَم  الشديُد ال  » :ندفرمود
عةي إي َ ْند اْلَغَضبي َلْیَس الشديُد بالُّصُّ  نیرومند »یعنی:   3«ذي يْمليُك َنفَسُه عي

 تسلط خویش بر خشم هنگام در که است کسی نیرومند. بگیرد کشتی زیاد که نیست کسی

 «.باشد داشته

 آزار رسانیدن به دیگران -4

                                                           
 (11)حجرات /  - 1
 (134)آل عمران /  - 2
 (2609ح  2014، ص 4؛ صحیح مسلم، ج 6114ح  28، ص 8علیه: )صحیح البخاری، ج  حدیث متفق - 3
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ه»: ندفرمود اکرمپیامبر ْن ليسانيهي وَيدي مسلمان کسی »نی: یع  1«اْْلُْسليُم َمْن َسليَم اْْلُْسليُموَن مي

و در حدیثی دیگر سیدنا رسول  «است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.

ْم َوَجَبْت َعَلْیهي َلْعنَُتُهمْ  »فرمودند:  اهلل نَی ِفي ُطُرقيهي  کس هر »یعنی:   2«َمْن آَذى اْْلُْسليمي

 «.است واجب ایشان بر وى لعنت کند آزار راههایشان در را مسلمانان

 سوء ظن و بدگمانی -5

َن الظ نِّ إين  َبْعَض الظ نِّ إيْثمخداوند متعال فرموده:  
ا ال ذيَن آَمنُوا اْجَتنيُبوا َكثْيًا مي َ یعنی:   3يا َأَيُّ

 گناه گمانها از اىپاره که بپرهیزید گمانها از بسیارى از اید،آورده ایمان که کسانى اى»

يثي »دند: فرمو ، پیامبراکرم.«است دي ، َفإين  الظ ن  َأْكَذُب احْلَ اُكْم َوالظ ن  از »یعنی:   4«إيي 

البته در مقابل، حسن الظن و  «ترین سخن است.بدگمانی دوری کنید، زیرا گمانِ ]بد[ دروغ

روایت شده که  گمان نیک داشتن نیز عبادت است، همانطور که از سیدنا رسول اهلل

َباَدةي ُحْسُن الظ  »فرمودند:  ْن ُحْسني اْلعي  «گمان نیک از  مصادیق عبادت نیکو است.»یعنی:   5«نِّ مي

 س کردن در کار دیگرانتجسّ -6

یکی از صفاتی که مسلمان باید از آن دوری نماید، تجسّس و سَرَک کشیدن در کار مردم   

عمال حج گزار باید مشغول او در اثنای اعمال عبادی، زیرا حجاست خصوصاً در ایام حج 

خودش باشد و در کار دیگران مداخله نکند تا هم عمل خودش را تباه نکند و هم سبب 

ُسواتباهی اعمال دیگران نیز نشود. در نهی از جاسوسی، خداوند متعال فرموده:  س   6َو َّل ََتَ

                                                           
 ( 41ح  65، ص 1؛ صحیح مسلم، ج 10ح  11، ص 1علیه: )صحیح البخاری، ج  حدیث متفق - 1
 (3050ح  179، ص 3للطبرانی، ج  الكبیر حدیث حسن: )المعجم - 2
 (12/  )حجرات - 3
 (2563ح  1985، ص 4؛ صحیح مسلم، ج 5143ح  19، ص 7حدیث متفق علیه: )صحیح البخاری، ج  - 4
ن ؛ صحیح اب987ح  324، ص 2للبیهقی، ج  اإلیمان ؛ شعب4993ح  298، ص 4حدیث حسن: )سنن أبی داود، ج  - 5

 (631ح  399، ص 2حبان، ج 
 (12/  )حجرات - 6
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س   »فرمودند:  رسول اهلل سیدنا، «مکنید. جاسوسى و »یعنی:  ُسوا، َوََّل ََتَ س    1«ُسواَوََّل ََتَ

 «نکنید. کنجکاوى و تجسّس و »یعنی: 

 عجله کردن -7 

برای حاجی شایسته نیست که در انجام مناسک حج بخصوص در عرفه عجله نماید، بلکه   

ا  »فرمودند:  الزم است که خونسردی و آرامش خویش را حفظ کند. سیدنا رسول اهلل َ َأَيُّ

 َفإين  
كيینَةي يَضاعي الن اُس َعَلْیُكْم بيالس    َلْیَس بياْلي

ای مردم! خونسرد باشید، زیرا خیر و »یعنی:   2« الْبي

 «نیکی در شتاب کردن نیست.

 هابخش دوم: نجات دهنده

 و مسجد الحرام  نماز در مسجد النبی پاداش -1

ها و پاساژها به دنبال ارگزار محترم شایسته است به جای رفت و آمد در بازبرای حج  

مشغول خواندن  ی اقوام و خویشان، در مسجد الحرام و مسجد النبیخرید هدایا

البته با برنامه -نمازهای فرض به جماعت و نوافل )مستحبی( بشود و تا جایی که توان دارد 

نماز نوافل بخواند  -ریزی که بر سایر اعمال واجب و مستحبی دیگرش خدشه وارد نکند

ف به ترتیب افضل از صدهزار، و هزار رکعت که اجر و ثواب نماز در این دو مسجد شری

است برای اهل ایمان که از شرایط  بزرگی بسیار سایر مساجد است و این فضیلت نماز در

و موقعیت استفاده نماید و به کسب ثواب اخروی و پرکردن نامة اعمالش از حسنات در 

یت نموده که روا این سفر مبارک مبادرت ورزد. در حدیثی جابر بن عبداهلل انصاری

َراَم »فرمودند:  رسول اهلل َد احْلَ َواُه إيَّل  اْْلَْسجي ْن َأْلفي َصاَلٍة فيیََم سي ي َأْفَضُل مي دي َصاَلٌة ِفي َمْسجي

َواهُ  اَئةي َأْلفي َصاَلٍة فيیََم سي ْن مي َرامي َأْفَضُل مي دي احْلَ  مسجد در خواندن نماز»یعنی:   3«َوَصاَلٌة ِفي اْْلَْسجي

                                                           
 (2563 ح 1985 ص ،4 ج مسلم، صحیح ؛5143 ح 19 ص ،7 ج البخاری، صحیح: )علیه متفق حدیث - 1
 (1282ح  931، ص 2؛ صحیح مسلم، ج 1671ح  164، ص 2حدیث متفق علیه: )صحیح البخاری، ج  - 2
 (1406ح  451، ص 1ماجه، ج  ابن ؛ سنن14750ح  343، ص 3حدیث صحیح: )مسند أحمد بن حنبل، ج  - 3
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الحرام، و  مسجد بجز است مساجد سایر در خواندن نماز از بهتر بار هزار ،(النبیمسجد) من

 « نماز در مسجد الحرام صدهزار بار از سایر مساجد بهتر است.

 نماز در مسجد قباء  پاداش -2

 روایت است که پیامبر اکرم از اُسید بن ظُهیر انصاریدر حدیث صحیحی   

دي »فرمودند:  «نماز در مسجد قباء معادل یک عمره است.»یعنی:   1«ُقَباَء َكُعْمَرةٍ  َصاَلٌة ِفي َمْسجي

 هر در نماز خواندن که است واضح پر صحیح و سایر احادیث قبلی، حدیث این به توجه با

 از متعال خداوند فقط که دارد بسیار زیادی پاداش جماعت با هم آن مساجد این از یک

 درستی به طالیی فرصت این از گزارم،حج اهرخو و برادر لذا است، آگاه آن شمارش

 .کن جمع آخرتت توشة برای را ثواب و اجر عظیم خیل این توانیمی تا و کن استفاده

 کردن زیاد  دعا -2

باشد، یمگزار محترم باشد، زیاد دعا کردن یکی از اعمالی که در حج باید بسیار متوجه حج 

یار سسنت نبوی بدر و در فضیلت دعا  ت استبلکه بزرگترین عباد زیرا دعا عبادت است

 یقتاًگزار در وقوف در عرفه و سایر مناسک حج که حقتأکید شده است بخصوص برای حج

 دعای حاجی مستجاب است. به تأکید پیامبرگرامی

 .دعا مغز عبادت است( 1-2

َعاُء ُمخُّ ا»روایت نموده که فرمودند:  از پیامبراکرم انس بن مالک   َباَدةي الدُّ   2«لعي

 «دعا مغز عبادت است.»یعنی: 

 .عبادت است حقیقتِ ،دعا( 2-2

                                                           
 یعلى أبی ؛ مسند1411ح  453، ص 1؛ سنن ابن ماجه، ج 324ح  145، ص 2حدیث صحیح: )سنن الترمذی، ج  - 1

 (7172ح  117، ص 13الموصلی، ج 
 (8ح  24للطبرانی، ص  ؛ الدعاء3371ح  456، ص 5حدیث حسن: )سنن الترمذی، ج  - 2
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ْب َلُكم اْدُعوينخداوند متعال فرموده:    اجابت را شما تا بخوانید مرا »یعنی:   1َأْسَتجي

 سپس آیه مذکور را قرائت نموده و ، و در حدیثی صحیح آمده که سیدنا رسول اهلل.«کنم

عَ  »فرمودند:  َباَدةُ الدُّ ، در شرح این حدیث بیان «دعا همان عبادت است.»یعنی:   2«اُء ُهَو العي

 3شده که منظور از آن این است که دعا بزرگترین عبادت است.

 دعا در حج و استجابت آن( 3-2

ا »فرمودند: روایت شده که  سیدنا رسول اهللاز   ج  ُر، َوْفُد اهللياحْلُ ْم،  إيْن َدَعْوهُ  ُج َواْلُعَم  َأَجاََبُ

مْ   بخوانند را او اگر خدایند، مهمانان گزارانعمره و حاجیان »یعنی:   4«َوإيني اْسَتْغَفُروُه َغَفَر ََلُ

، و در «آمرزد.می را آنان کنند،آمرزش طلب اگر و کندمی اجابت را دعایشان کنند، دعا و

اُج »: فرمود روایت نموده که از پیامبراکرم حدیثی دیگر جابر بن عبداهلل ج  احْلُ

ُر َوْفُد اهللي حاجیان و عمره گزاران، »یعنی:    5«، َدَعاُهْم َفَأَجاُبوُه، َوَسَأُلوُه َفَأْعَطاُهمْ َواْلُعَم 

 پس آنها از خدا طلب کردند ،مهمانان خدایند، آنها را دعوت نموده و آنان نیز اجابت کردند

 «بخشیده است.به آنها 

 دنزیاد استغفار کر -3

و قرب رزش گناهان مدر ایام حج خصوصاً در وقوف عرفات سبب آ تکرار زیاد استغفراهلل  

ْن َحْیُث َأفاَض ا خداوند متعال فرموده:  شود.میالهی و پذیرش دعا  لن اُس َو ُثم  َأفیُضوا مي

                                                           
 (60)غافر /  - 1
؛ سنن 1479 ح 76 ص ،2 ج داود، أبی سنن ؛11400 ح 244 ص ،10 ج للنسائی، الكبری حدیث صحیح: )سنن - 2

ح  172، ص 3حبان، ج  ابن ؛ صحیح3828ح  1258، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 3372ح  456، ص 5الترمذی، ج 

890) 
  (540، ص 3المناوی، ج  -الصغیر الجامع شرح القدیر فیض) - 3
؛ 6311ح  247، ص 6للطبرانی، ج  األوسط ؛ المعجم2892ح  966، ص 2ماجه، ج  ابن داً ضعیف: )سننحدیث سن - 4

 (10388ح  430، ص 5للبیهقی، ج  الكبرى السنن
، ص 2والترهیب للمنذری، ج  ؛ الترغیب1153ح  40، ص 2البزار، ج  زوائد عن األستار حدیث حسن لغیره: )کشف - 5

 (1697ح  107
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ُروا اهللَ  شوند،مى روانه مردم[ نبوها] که جا همان از پس، »یعنی:   1إين  اهلل َ َغُفوٌر َرحیم اْسَتْغفي

، این آیه «.است مهربان آمرزنده خدا که خواهید آمرزش خداوند از و شوید روانه نیز شما

و در حدیث صحیحی سیدنا   2دربارة ازدحام حاجیان در منی و وقوف در عرفه است.

یَفتيهي اْستيْغَفاًرا َكثي  »فرمودند:  رسول اهلل خوش به حال »یعنی:   3«ًْيا ُطوَبى ْليَْن َوَجَد ِفي َصحي

َو َمْن َيْعَمْل ُسوءًا ، خداوند متعال فرموده: «کسی که در نامه او استغفار زیادی یافت شود.

ري اهلل َ ََييدي اهلل َ َغُفورًا َرحیَم ْم َنْفَسُه ُثم  َيْسَتْغفي
 بر یا کند، بدى کار کس هر و »یعنی:    4َأْو َيْظلي

 «.یافت خواهد مهربان آمرزنده را خدا بخواهد، آمرزش خدا از پسس ورزد؛ ستم خویشتن

 گفتن اذکار-4

رع در ش برای حاجی شایسته است که در ایام حج در اثنای انجام مناسک حج اذکاری که  

آن  بدان سفارش شده را در حد توان تکرار نماید و از فیض و برکت و پاداش اخروی

 مند شود. هبهر

 گفتن( تلبیه )لبیک ( 1-4

، َلب ْیَك َلب ْیَك، »ذیل را بخواند: سنت است برای حاجی با صدای بلند دعای تلبیه    ُهم  َلب ْیَك الل 

يَك َلَك  ْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْْلُْلَك، ََّل ََشي يَك َلَك َلب ْیَك، إين  احْلَ    5« ََّل ََشي

 دعای طواف( 2-4

طواف کعبه هر دعایی که دوست داشت بخواند برای مسلمان مستحب است در هنگام   

در این باره وارد نشده جز دعای مشهوری که  چرا که دعای خاصی از پیامبرگرامی

                                                           
 (919)بقره /  - 1
 555، صص 1ابن کثیر، ج  –العظیم  القرآن ؛ تفسیر256، ص 1البغوی، ج  –القرآن  تفسیر فی التنزیل نگا: )معالم - 2

– 556) 
 (638ح  152، ص 2للبیهقی، ج  اإلیمان ؛ شعب3818ح  1254، ص 2حدیث صحیح: )سنن ابن ماجه، ج  - 3
 (110)نساء /  - 4
 (1184ح  841، ص 2؛ صحیح مسلم، ج 1549ح  138، ص 2ج  حدیث متفق علیه: )صحیح البخاری، - 5
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و آن دعای  1در بین رکن یمانی و حجر االسود آن را قرائت می نمودند. آنحضرت

َرةي َحَسنًَة قرآنی:  ْنیا َحَسنًَة َو ِفي اآْلخي نا آتينا ِفي الدُّ باشد. البته اشکالی می  2َو قينا َعذاَب الن ارَرب 

ندارد دعاها و یا اذکار دیگری را خواند، زیرا مقام، مقام تعظیم و بزرگداشت خداوندی 

 است.

 دعا هنگام نوشیدن آب زمزم( 3-4

برای مسلمان مستحب است هنگام نوشیدن آب گوارا و مبارک زمزم، هر دعایی را که   

 »فرمودند:  زبان بیاورد و این آبی است که دربارة آن پیامبراکرم دوست داشت بر دل یا

َب َلهُ  ، و «آب زمزم، برای هر مقصدی است که نوشیده شود.»یعنی:   3« َماُء َزْمَزَم، ْليَا َُشي

ْلًَم َنافيًعا  »فرمود: شید، مینوهرگاه آب زمزم را می عبداهلل بن عباس ُهم  إيينِّ َأْسَأُلَك عي الل 

ْن ُكلِّ َداءٍ  َفاًء مي ًعا َوشي ْزًقا َواسي بارخدایا! من از تو علم سودمند، روزیِ زیاد و شفا »یعنی:   4«َوري

 «کنم.از هر گونه بیماری را درخواست می

 و مروه دعا هنگام باال رفتن از صفا( 4-4

ز صفا بهتر است که ابتدا ا ،هنگامی که حاجی در مرحلة سعی بین صفا و مروه قرار گرفت  

ْن َشعائيري حرکت کند و هرگاه بدان نزدیک شد این آیه مبارکه را بخواند:  فا َو اْْلَْرَوَة مي إين  الص 

، «َأْبَدُأ بيََم َبَدَأ اهللُ بيهي  »و بگوید: .« خداست شعایر از مروه و صفا حقیقت، در »یعنی:    5اهلل

 روی و برود صفا فراز بر آنگاه« موده است.کنم آنچه را خداوند بدان آغاز نآغاز می»یعنی: 

ََّل إيَلَه إيَّل  اهلُل  »، و سپس بگوید: «ََّل إيَلَه إيَّل  اهللُ، اهلل أكْب »یمانی بگوید:  رکن طرف به کعبه به

                                                           
؛ 3920ح  129، ص 4؛ سنن الكبری للنسائی، ج 15474ح  411، ص 3حدیث حسن: )مسند أحمد بن حنبل، ج  - 1

 (3826ح  134، ص 9؛ صحیح ابن حبان، ج 1892ح  179، ص 2داود، ج  أبی سنن
 (201)بقره /  - 2
؛ 3062ح  1018، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 14910ح  357، ص 3حنبل، ج حدیث صحیح: )مسند أحمد بن  - 3

 (9660ح  241، ص 5للبیهقی، ج الكبرى السنن
 (2738ح  353، ص 3الدارقطنی، ج  ؛ سنن9112ح  113، ص 5اثر حسن: )مصنف عبدالرزاق، ج  - 4
 (158)بقره /  - 5
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يٌر، ََّل إيَلَه إي  ٍء َقدي ْمُد َوُهَو َعََّل ُكلِّ ََشْ يَك َلُه، َلُه اْْلُْلُك َوَلُه احْلَ َّل  اهللُ َوْحَدُه، َأْنَجَز َوْعَدُه، َوْحَدُه ََّلََشي

و بعد از آن با آرامش دعا نماید و آنگاه مروه را انجام «  َوَنَُّصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ 

  1دهد همانطور که صفا را انجام داد و در این حالت آیه مذکور را تکرار نکند.

 دعای روزِ عرفه ( 5-4

ترین رکن حج است همانطور که در حدیث صحیح رفه جزو مهمعصحرای وقوف در   

جُّ َعَرَفةُ  »آمده:  پیامبرگرامی ، حتی روزه گرفتن این روز «حج، عرفه است.»یعنی:    2« احْلَ

چه سیدنا گذشته و آینده است چنان برای غیر حاجیان سنت است و کفارة گناهان یک سال

َیاُم َيْومي  »فرمودند:  رسول اهلل نََة  صي ي َقْبَلُه، َوالس 
نََة ال تي َر الس  ُب َعََّل اهللي َأْن ُيَكفِّ

َعَرَفَة، َأْحَتسي

البته « شود.می بعد و قبل سال گناهان کفاره باعث که عرفه روز روزة »یعنی:   3«ال تيي َبْعَدهُ 

که حال، روز عرفه، روزی بسیار بزرگ است برای حاجیان روزة عرفه جایز نیست. علی ای

بهترین  شود.برکت و فضل آن عالوه بر حاجیان شامل سایر مسلمانان در نقاط جهان نیز می

ََّل إيَلَه  »کردند، ذکر: در روز عرفه  تکرار می و سایر پیامبران که پیامبراکرم ذکری را

يرٌ  إيَّل  اهلل  ٍء َقدي يَك َلُه، َلُه اُْلْلُك َوَلُه احَلْمُد َوُهَو َعََّل ُكلِّ ََشْ بیشترین گویا بوده که   4«َوْحَدُه ََّل ََشي

لبته مستحب است که ا 5بوده است.نیز همین در روز عرفه  دعای سیدنا رسول اهلل

ه در پیشگاه در این روز پر برکت، وقت خود را در دعا و استغفار و تضرع و گریحاجیان 

 خداوندی و ذکر توحید با خلوص نیت مشغول نمایند.

 فضیلت تالوت قرآن کریم-5

                                                           
 (1218ح  886، ص 2نگا: )صحیح مسلم، ج  - 1
؛ صحیح ابن  3015ح  1003، ص 2؛ سنن ابن ماجه، ج 2975ح  214، ص 5سنن الترمذی، ج حدیث صحیح: ) - 2

 (3892ح  203، ص 9حبان، ج 
 (1162ح  818، ص 2حدیث صحیح: )صحیح مسلم، ج  - 3
 (874ح  273للطبرانی، ص  ؛ الدعاء3585ح  572، ص 5حدیث حسن: )سنن الترمذی، ج  - 4
 (، برای این حدیث شاهدی از حدیث امام علی6961ح  210، ص 2ل، ج حسن لغیره: )مسند أحمد بن حنب - 5

 (2841ح  264، ص 4خزیمة، ج  ابن است. بنگرید به: )صحیح
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گزار الزم است که در سرزمین وحی بیشتر خود را به تالوت قرآن کریم و یا برای حج 

گوش دادن به آن مشغول نماید و در این ایام مبارکه با آیات قرآن انس بگیرد و به ختم آن 

قرائت و یا استماع )گوش دادن( کالم اهلل پاداش فراوانی دارد و بپردازد، زیرا 

 در حدیث صحیحی پیامبراکرمان فضیلت آن احادیثی بیان نمودند. در بی پیامبرگرامی

ا َّلَ َأقول: أَل َحرٌف، َولكين: »فرمودند:  ْن كيَتابي اهللي فَلُه حسنٌَة، واحلسنَُة بيعرشي َأمَثاَليَ مْن قرَأ حْرفًا مي

َیٌم حْرٌف أَ   تالوت الهی، کتاب از حرف یک کس، هر »یعنی:   1«ليٌف حْرٌف، وَّلٌم حْرٌف، ومي

 الم الف»: گویمنمی من. شودمی برابر ده نیکی، آن و. شودمی ثبت برایش نیکی یک نماید،

 «است دیگر حرف یک میم و حرف، یک الم حرف، یک الف، بلکه است؛ حرف یک «میم

 رآن کریم از روی مصحففضیلت تالوت ق( 1-5

ب  اهللَ َوَرُسوَلُه َفْلَیْقَرْأ ِفي اْْلُْصَحفي  »فرمودند:  سیدنا رسول اهلل   
ُه َأْن ُُيي یعنی:    2«َمْن ََس 

 مصحف از را قرآن یابد، افزایش پیامبرش، و خدا به نسبت محبتش دارد دوست کس، هر»

یا تبلت و امثال آن نیز از جهت اجر و ، قرائت قرآن از روی صفحة موبایل «نماید. تالوت

به  رد لذا کسانی که در هر حالت هستندثواب بنوعی حکم قرائت از روی مصحف را دا

جای مشغول شدن به لوازم جانبی و نرم افزارهای این وسایل، بهتر است به تالوت یا 

ال هم در این حد که شی موبایل و تبلت خود را سرگرم کننگوش دادن قرآن از طریق گو

 د.شونمند میفضای معنوی سفر حج بهره و هم از برکت و اندوقت را به نیکی طی کرده

 گوش دادن به قرآن کریم ( 2-5

ُكْم ُتْرمَحُونخداوند متعال فرموده:    ُتوا َلَعل 
ُعوا َلُه َو َأْنصي َئ اْلُقْرآُن َفاْسَتمي  و »یعنی:   3َو إيذا ُقري

 رحمت شما بر که امید مانید، خاموش و دارید فرا بدان گوش شود، خوانده قرآن چون

ْن كيَتابي »فرمودند:  روایت کرده که پیامبراکرم ، ابوهریره«.آید َمني اْسَتَمَع إيَل آَيٍة مي

                                                           
 ( 2910ح  175، ص 5حدیث صحیح: )سنن الترمذی، ج  - 1
 (2027ح  507، ص 3للبیهقی، ج  اإلیمان ؛ شعب209، ص 7األصبهانی، ج  نعیم ألبی األولیاء حدیث حسن: )حلیة - 2
 (204/  )اعراف - 3
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. َیاَمةي  آیه یک به سهرک»یعنی:   1«اهللي، ُكتيَب َلُه َحَسنٌَة ُمَضاَعَفٌة ، َوَمْن َتاَلَها َكاَنْت َلُه ُنوًرا َيْوَم اْلقي

 کتاب از آیه یک کس هر و شود نوشته چندان دو ثوابى برایش دهد، گوش خدا کتاب از

 «.باشد او براى نورى آیه آن قیامت روز کند، تالوت خدا

 فرستادن بر محمد المصطفیصلوات  -6

را نداند، و آیه  صلوات بر سیدنا محمدسلمان مقیدی نیست که اجر و ثواب هیچ م  

ُموا َتْسلیَمً مشهور:  ا ال ذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْیهي َو َسلِّ َ َكَتُه ُيَصلُّوَن َعََّل الن بييِّ يا َأَيُّ
  2إين  اهلل َ َو َمالئي

 او بر اید،آورده ایمان که کسانى اى. فرستندمى درود پیامبر بر فرشتگانش و خدا»یعنی: 

را کمتر مسلمانی است که نشنیده باشد...  ،«.نهید گردن بخوبى فرمانش به و فرستید درود

ا»فرمودند:  سیدنا رسول َدًة َصَّل  اهلل َعَلْیهي َعرْشً هرکس بر من »یعنی:   3« َمْن َصَّل  َعََل  َواحي

 پیامبراکرمو نیز ، «فرستد.یک بار صلوات بفرستد، خداوند ده بار بر او صلوات می

َكًة َسی   هلليإين   »فرمودند:
اَلَم َماَلئي ي الس 

تي ُغويني َعْن ُأم  نَی ِفي اأْلَْرضي ُيَبلِّ همانا خداوند »یعنی:   4«احي

در کتاب  قیمامام ابن « رسانند.فرشتگانی در زمین دارد، درود و سالم امتم را به من می

تألیف نموده حدود چهل و  که آن را در فضیلت صلوات بر پیامبراکرم  «األفهام جالء»

مواقع از لحاظ مکانی و زمانی که در آن صلوات فرستادن فضیلت دارد را  یک مورد از

برشمرده است که غالب آن بصورت عمومی است لیکن چند مورد آن مربوط به موسوم 

 کنیم:باشد که آنها را بیان میحج می

 قبر پیامبراکرمکنار  ایستادن درصلوات فرستادن هنگام ( 1-6

                                                           
ح  370، ص 3للبیهقی، ج  اإلیمان ؛ شعب8475ح  341، ص 2حنبل، ج  بن أحمد حدیث حسن لغیره: )مسند - 1

با سند صحیح یا حسن نقل شده  (، برای این حدیث  شاهدی است که بصورت موقوف از ابن عباس1828

 (6012ح  373، ص 3الرزاق، ج  عبد مصنف ؛3410ح  2120، ص 4الدارمی ، ج  است، بنگرید به: )سنن
 (56)احزاب /  - 2
 (408ح  306، ص 1حدیث صحیح: )صحیح مسلم، ج  - 3
؛ 1206ح  70، ص 2؛ سنن الكبری للنسائی، ج 3703ح  390، ص 1حدیث صحیح: )مسند أحمد بن حنبل، ج  - 4

 (914ح  195، ص 3صحیح ابن حبان، ج 
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 هرگاه قصد سفر داشت و یا از سفر باز بداهلل بن عمرگوید: ع عبداهلل بن دینار 

کرد فرستاد و دعا میصلوات می آمد و بر آنحضرتمی به کنار قبر پیامبر گشتمی

 1رفت.و سپس می

 ن هنگام صعود بر صفا و مروهدصلوات فرستا( 2-6

تکرار   او سپس این ذکر ر گفتندسه بار تکبیر می روی صفا  گوید: پیامبر ابن عمر  

ء قدير»: ندفرمودمی مد َوُهَو عَّل كل ََشْ  آنگاه، «ََّل إيَله إيَّل  اهلل َوحده ََّل َشيك َلُه َلُه اْْللك َوله احْلَ

همین کار  ند و بعد از آندادو قیام و دعا را طول می ندکردو دعا می ندفرستادصلوات می

از  ن صلوات فرستادن در این حالتگوید: و ای امام ابن قیم .نددادرا در مروه انجام می

  2توابع دعا است.

 جاج از لبیک گفتنلوات فرستادن هنگام فراغت حُ( ص3-6

شد از خداوند بخشش هرگاه از تلبیه فارغ می گوید: پیامبراکرم خزیمه بن ثابت  

برد. صالح بن محمد کرد و از آتش جهنم به رحمت خدا پناه میو رضوان را درخواست می

مستحب است که  روایت کرده که گوید: برای حاجی از قاسم بن محمد مارهبن ع

 3صلوات بفرستد. ، بر محمدهنگام فراغت از تلبیه خود

 فرستادن صلوات هنگام استالم حجر االسود( 4-6

خواست حجر االسود را استالم کند، هرگاه می عبداهلل بن عمرگوید:  نافع  

ُهم  إيْيََم  »: گفتمی ٍد صَّل اهلل الل   َنبيیَِّك حُمَم 
َباعًا ليُسن ةي َك َو اتِّ ْيقًا بيكيَتابيَك َو َوَفاًء بيَعْهدي نًا بيَك َو َتْصدي

  4«علیه و سلم.

                                                           
 (948ح  334الشیبانی، ص  الحسن بن محمد بروایة مالک اثر صحیح: )موطأ - 1
 (379ابن قیم، ص  –األفهام  نگا: )جالء - 2
 الكبرى ؛ السنن3721ح  85، ص 4للطبرانی، ج  الكبیر ؛ المعجم2507ح  257، ص 3نگا: )سنن الدارقطنی، ج  - 3

 (9038ح  72، ص 5للبیهقی، ج 
 (398ابن قیم، ص  –األفهام  نگا: )جالء - 4
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  صدقه دادن در حج -7

کُلُّ معرُوفٍ »فرمودند:  روایت کرده که پیامبر اکرم جابر بن عبداهلل انصاری 

 «شود.ای صدقه محسوب میپسندیدههر عمل »یعنی:   1«صدقَةٌ

 های صدقهاز نمونهبرخی ( 1-7

یَك َلَك »فرمودند:  روایت کرده که رسول اهلل ابوذر غفاری   ُمَك ِفي َوْجهي َأخي َتَبسُّ

اَللي لَ  ُجَل ِفي َأْرضي الض  َك َصَدَقٌة، َوَأْمُرَك بياَْلْعُروفي َوََنُْیَك َعني اُْلنَْكري َصَدَقٌة، َوإيْرَشاُدَك الر 

ْوَكَة َوالَعْظَم َعني  دييءي الَبَُّصي َلَك َصَدَقٌة، َوإيَماَطُتَك احَلَجَر َوالش  ُجلي الر  لر 
َك لي َصَدَقٌة، َوَبَُّصُ

یَك َلَك َصَدَقةٌ  َك ِفي َدْلوي َأخي ْن َدْلوي يقي َلَك َصَدَقٌة، َوإيْفَراُغَك مي  روى بر تو لبخند »یعنی:    2«الط ري

 کسى راهنمائى و است، صدقه کردنت منکر از نهى و معروف به امر است، صدقه برادرت

 و است. صدقه تو برای بینیمی که نابینایی رساندن یاری و است، صدقه کرده گم را راه که

 به خود دلو از آب کردن و خالى .است صدقه سرِ راه از استخوان و خار و سنگ کردن دور

روایت شده که فرمودند:  ر از رسول اهلل، و در لفظی دیگ«.است صدقه برادرت، دلو

یَدٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ » مي ُكْم َصَدَقٌة، َفُكلُّ َتْسبيیَحٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ ََتْ
ْن َأَحدي ُيْصبيُح َعََّل ُكلِّ ُساَلَمى مي

ليیَلٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْكبيَْيٍة َصَدَقٌة، َوَأْمٌر بياْْلَْعُروفي َصَدَقٌة، َوََنْيٌ  ْن ََتْ ُئ مي زي  َعني اْْلُنَْكري َصَدَقٌة، َوَُيْ

َحى َن الضُّ  بر رسانید می صبح به را شب که شما از هرکدام»یعنی:   3«َذليَك َرْكَعَتاني َيْرَكُعُهََم مي

 اال اله ال و الحمدهلل، و اهلل، سبحان هر است، پس الزم ای صدقه بدنتان اعضای از یک هر

 همه جای به و است، صدقه منکر از نهی و معروف، به امر و است اکبر صدقه اهلل و اهلل،

، آری! همة این «.کندمی نیز کفایت ضحی نماز رکعت دو خواندن ،(شد ذکر که) مواردی

شود و این اعمال که موارد  که ذکر شد، برای عامل و انجام دهندة آنها صدقه نوشته می

                                                           
 ( 1005ح  697، ص 2؛ صحیح مسلم، ج 6021ح  11، ص 8فق علیه: )صحیح البخاری، ج حدیث مت - 1
 (529ح  286، ص 2حبان، ج  ابن ؛ صحیح1956ح  339، ص 4حدیث صحیح: )سنن الترمذی، ج  - 2
 (720ح  498، ص 1حدیث صحیح: )صحیح مسلم، ج  - 3
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در حد توان در ایام حج خویشتن را  گزار شایسته است کهبسیار آسان نیز هستند برای حج

 بهرة کافی و وافی از این سفر عبادی را ببرد.  -ان شاء اهلل  –به آنها مشغول نماید تا 

 انفاق در حج معادل هفتصد برابر پاداش( 2-7

کمک و یاری رساندن به نیازمندان و مستمندان و انفاق به آنها در حج بسان انفاق در راه  

جِّ َكالن َفَقةي ِفي »روایت است که فرمودند:  از پیامبراکرمخداست. در حدیثی  الن َفَقُة ِفي احْلَ

ْعٍف  َئةي ضي  در) خدا راه در انفاق برابر هفتصد مانند حج در انفاق»یعنی:   1« َسبيیلي اهللي بيَسْبعي مي

 «است.( حج غیر

 عفو و گذشت  -8

خداوند متعال است از این رو  گذشت از خطاهای دیگران سبب غفران و بخشش گناهان  

، و در آیه دیگر اهلل تعالی «درگذرید. و کنید عفو پس »یعنی:   2َفاْعُفوا َو اْصَفُحوافرموده: 

َر اهلل ُ َلُكمفرماید: می بُّوَن َأْن َيْغفي
 و کنند عفو باید و »یعنی:   3َو ْلَیْعُفوا َو ْلَیْصَفُحوا َأ َّل َُتي

، با توجه به این آیات مبارکه «ببخشاید؟ شما بر خدا که ندارید وستد مگر. نمایند گذشت

گزاران محترم، با گذشت از کسانی که به هر نحوی بر آن ستمی شایسته است که حج

ی را در خویشتن نشان دهند تا هم این گذشت از کردند، اراده در طلب غفران خداوند

ادری و هم مستحق بخشش مردم سبب پاداش اخروی شود و هم تقویت اخوت و بر

 شود.خداوند متعال  بزرگتر

 زیارت قبور -9

از زیارت قبرها نهی فرمودند لیکن بعدها به علت  در ابتدای ظهور اسالم، پیامبرگرامی  

به زیارت  فروکش شدن فخرفروشی به قبرها و کم رنگ شدن بت پرستی، آنحضرت

                                                           
ح  543، ص 4للبیهقی، ج  الكبرى ؛ السنن82338ح  354، ص 5حدیث حسن لغیره: )مسند أحمد بن حنبل، ج  - 1

 (5274ح  265، ص 5للطبرانی، ج  األوسط ؛ المعجم8649
 (109)بقره /  - 2
 (22)نور /  - 3
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و لذا زیارت قبور مستحب  1ز است.قبور سفارش نمودند و این عمل به اتفاق علماء جای

البته برای زنان در آن اختالف است که بنابر دیدگاه بسیاری از علماء مادام که از   2باشد.می

 »فرمودند:  در حدیث صحیحی پیامبراکرم  3فتنه در امان باشند برای آنها نیز جایز است.

َياَرةي  َعنْ  ََنَْیُتُكمْ  کردم از این پس می نهی قبور زیارت از را شما»عنی: ی  4«َفُزوُروَها اْلُقُبوري  زي

َا اْلُقُبورَ  ُزوُروا »فرمودند:  و در حدیثی دیگر سیدنا رسول اهلل« قبور را زیارت کنید.  َفإيَن 

رُ   «.است مرگ یادآور قبور زیارت زیرا کنید، زیارت را قبرها»یعنی:   5«اْْلَْوَت  ُتَذكِّ

 رمپیامبراک زیارت قبر مطهر( 1-9

  6به اتفاق مذاهب اربعه اهل سنت مندوب و بسیار پسندیده است زیارت قبر پیامبراکرم  

برخی حتی و    7برخی از علمای حنفی آن را سنت مؤکد قریب به مرتبه واجبات دانستندو 

حال برای کسی که بعنوان علی ای   8دانند.از علمای مذهب مالکی نیز آن را واجب می

و محل  شود شایسته است به مسجد النبیه مدینه منوره شرف یاب میحاجی و مسافر ب

و بدون بلند کردن صدا و با آرامش خاطر و و تواضع که بین قبر و منبر است با ادب  روضه

درود و سالم بفرستد و  کرده و بر حضرت با صفای دل رو به قبر شریف پیامبراکرم

                                                           
 (502، ص 1الصنعانی، ج  – السالم ؛ سبل183، ص 1ابن عبدالبر، ج  –)االستذکار  - 1
شهاب  –البخاری  صحیح لشرح الساری شاد؛ إر41 ص ،7 ج النووی، – الحجاج بن مسلم صحیح شرح )المنهاج - 2

 (399، ص 2الدین القسطالنی، ج 
؛ 134، ص 4الشوکانی، ج  – األوطار ؛ نیل148، ص 3ابن حجر العسقالنی، ج  –البخاری  صحیح شرح الباری )فتح - 3

 (566، ص 1سید سابق، ج  – السنه فقه
 الكبرى ؛ السنن5391ح  213، ص 12بان، ج ؛ صحیح ابن ح972ح  672، ص 2حدیث صحیح: )صحیح مسلم، ج  - 4

 (3235ح  218، ص 3؛ سنن أبی داود، ج 2170ح  464، ص 2للنسائی، ج 
 الكبرى السنن ؛3234ح  218، ص 3؛ سنن أبوداود، ج 976ح  671، ص 2حدیث صحیح: )صحیح مسلم، ج  - 5

 (1572ح  501، ص 1؛  سنن ابن ماجه، ج 2117ح  465، ص 2للنسائی، ج 
 ؛ الشفا626 ص ،2 ج عابدین، ابن ؛ حاشیه176 – 175، صص 1الحنفی، ج  مودود ابن - المختار لتعلیل االختیار) - 6

عبید،  کوکب الحاجّه  -المالكی  المذهب علی العبادات ؛ فقه83 ص ،2 ج عیاض، قاضی – المصطفى حقوق بتعریف

قدامه، ج  البن ؛ المغنی214، ص 4الماوردی، ج ابوالحسن  –الشافعی  اإلمام مذهب فقه فی الكبیر ؛ الحاوی373ص 

 (478 – 477، صص 3
 (626، ص 2عابدین، ج  ابن نگا: )حاشیه - 7
 (84، ص 2قاضی عیاض، ج  –المصطفى  حقوق بتعریف نگا: )الشفا - 8
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خویشان و سایر  مسلمانان دعا کند. امام سپس در پیشگاه خداوند متعال  برای خود و 

الذکار من کالم سید ا »یکی از بزرگترین علمای شافعی در کتاب  محیی الدین نووی

باشد فصلی را در می و دعا که یکی از کتابهای حایز اهمیت در زمینة اذکار« االبرار

یان آداب و شیوه گنجانده و به ب« و اذکار آن زیارت قبر رسول اهلل»تحت عنوان  شکتاب

 که بدان»نویسد: به تفصیلی پرداخته است. ایشان می زیارت قبر مبارک حضرت الرسول

 فرقی برود، نیز اهلل  رسول قبر زیارت به رود،می حج به کس هر است، شایسته همانا

 است چیزهایی ترینمهم از پیامبر زیارت زیرا نباشد، یا باشد، مدینه از او مسیر که ندارد

 که است چیزهایی بهترین و کارها سودمندترین از و کندمی نزدیک خدا به را انسان که

 مسیر در کرد، را پیامبر زیارت قصد که زمانی پس. کند طلب خداوند از تواندمی انسان

 تا بفرستد، بیشتری صلوات کرد، مشاهده را مدینه درختان که هنگامی و بفرستد صلوات راه

 آخرت و دنیا سعادت به او را و کرده مندبهره پیامبر زیارت از بیشتر را او متعال خداوند

 َقْْبي َنبيیَِّك صَّل اهلل »بگوید:  و کند، مشعوف
ياَرةي تيَك، َواْرُزْقنيي ِف زي ُهم  اْفَتْح َعَل  أْبَواَب َرمْحَ الل 

ْر ِل وارْ  ي يا َخْْيَ َمْسُؤولعلیه وسلم ما رزْقَتُه أْوليیاَءَك وأْهَل َطاَعتيَك، واْغفي
 است  مستحب  1«محني

 قبر مبارک سراغ به سپس بخواند،  2تحیت نماز شد، وارد النبی مسجد به که زمانی

 تقریباً دو) ذراع چهار که نحوی به باشد، قبله به پشت و قبر به رو که حالی در ،پیامبر

 »: بگوید آهسته صدای با و سپس به قصد سالم باشد، نداشته فاصله قبر از بیشتر( متر

الُم َعَلْیَك َيا َحبيیَب اهللي  ، الس 
هي ْن َخْلقي َْيَة اهلل مي الُم َعَلْیَك يا خي الُم َعَلْیَك يا َرُسوَل اهلل، الس  ، الس 

الُم َعَلْیَك َوعَّل آليَك وأْصحابيَك  نَی َوَخاَتَم الن بيیِّنَی، الس 
الُم َعَلْیَك َيا َسیِّدي اُْلْرَسلي وأْهلي َبْیتيَك  الس 

نیَ  احليي ري الص 
َة،  ؛َوَعَّل الن بیِّنَی َوسائي ْيَت األماَنَة، َوَنَصْحَت األُم  ساَلَة، وأد  ْغَت الرِّ َك َبل  أْشَهُد أن 

تيهي  َفَجَزاَك اهللَ ، و اگر کسی سفارش کرده بود که سالمش را «َعن ا أْفَضَل َما َجَزى َرُسوَّلً َعْن ُأم 

                                                           
 عطا مبرپیا زیارت در بندگانت و خوبان به که چهآن و کن باز من بر را رحمتت درهای بارخدایا!»ترجمه دعا:  - 1

 «بیامرز. و ببخش مرا و کن عطا نیز من به کردی،
 که دو رکعت است و کیفیت آن مانند نماز دور رکعتی صبح است. تحیة المسجدنماز  - 2
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المُ  »برساند، در این حالت بگوید:  به رسول اهلل « 1علیَك يا رسوَل اهلل من فالن بن فالن الس 

سالم بفرستد و  سپس به اندازة یک ذراع )نیم متر( رو به سمت راست کند و بر ابوبکر

 ..آنگاهکرده و بر او سالم بفرستد. باز به اندازة نیم متر دیگر به طرف راست رو به عمر

 و در دعا کردن زیاد بکوشد و کند دعا مسلمانان سایر و دوستان و مادر و پدر و خود برای

بسیار  به تسبیح )سبحان اهلل(  و .بیاورد جایبه را خداوند حمد بداند و را جایگاه این قدر

مبادرت نماید و بعد از  و تکبیر)اهلل اکبر( و تهلیل )الاله اال اهلل( و صلوات بر رسول اهلل

 2«بین قبر و منبر است بیاید و دعای بسیار کند.آن به روضه که 

 زیارت قبرستان بقیع ( 2-9

قبرستان بقیع در مدینه منوره واقع است و برای حاجیان و سایرین سنت است که آن را   

َكاَن َرُسوُل »روایت است که فرمود:  زیارت کنند. در حدیث صحیحی از سیده عایشه 

َم اهللي َصَّل  اهللُ َعَلْیهي وَ  َم  -َسل  ْن َرُسولي اهللي َصَّل  اهللُ َعَلْیهي َوَسل  ََم َكاَن َلْیَلُتَها مي ري  -ُكل  ْن آخي ُرُج مي ََيْ

نينَی، َوَأَتاُكْم َما ُتوَعُدوَن َغًدا، ُمؤَ  اَلُم َعَلْیُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤمي ، َفَیُقوُل: الس  یعي
ْیلي إيَل اْلَبقي ا، الل  ُلوَن، َوإين  ج 

یعي اْلَغْرَقدي إي  َْهلي َبقي ْر ألي ، اْغفي ُقوَن، اللُهم 
 بخش آخرین در پیامبر»یعنی:   3«ْن َشاَء اهللُ، بيُكْم ََّلحي

 درود: فرمودندمى شد،مى آنجا وارد وقتى. کرد ترک بقیع زیارت قصد به را خانه شب، از

 سراغ اید،شده داده وعده هآیند در آن وقوع به آنچه! ایمان با افراد خانه ساکنان اى شما بر

 به ـ بخواهد خداوند اگر-نیز  ما. بریدمى سر به رستاخیز روز و مرگ میان شما و آمد شما

، این حدیث شریف بر فضیلت «بیامرز. را غرقد بقیع اهل پروردگارا،. پیوست خواهیم شما

 4زیارت قبرستان بقیع داللت دارد.

                                                           
 در اینجا اسم آن شخصی که سفارش به سالم کرده  بیان شود.  - 1
المجموع شرح »در کتاب دیگرش  (، شبیه همین مطلب را امام نووی205 – 204النووی، صص  – )األذکار - 2

 ( با تفصیالت بیشتر  بیان کرده است.274 - 273، صص 8ج « ) المهذب
 (3172ح  444، ص 7؛ صحیح ابن حبان، ج 974ح  669، ص 2حدیث صحیح: )صحیح مسلم، ج  - 3
 (41، ص 7النووی، ج  –الحجاج  بن مسلم صحیح شرح نگا: )المنهاج - 4
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 زیارت شهدای اُحد( 3-9

  1ان بخصوص حاجیان مستحب است به زیارت شهدای کوه اُحد بروند.برای مسلمان  

مَ  َعَلْیهي  اهللُ َصَّل   الن بييُّ  َكانَ  »گویند:  و عباد بن ابی صالح محمد بن ابراهیم تیمی  َوَسل 

َهَداءي  ُقُبورَ  َيْأِتي  نَْد  الشُّ ، َرْأسي  عي ْولي اَلمُ : َفَیُقوُل  احْلَ اري  ُعْقَبى َفنيْعمَ  ُتمْ َصَْبْ  بيََم  َعَلْیُكمْ  الس    »2الد 

آمد و ]این آیه را تالوت[ اول سال به زیارت قبور شهدای اُحد می پیامبر»یعنی: 

 آن فرجام نیکوست چه راستى. کردید صبر آنچه[ پاداش] به شما بر فرمود: )درودمی

ه روایت است ک و در اثری صحیح از سید جوانان بهشت حسین بن علی «سراى(

َم، َعَلْیهي  اهللُ َصَّل   الن بييِّ  بينَْت  َفاطيَمةَ  َأن   »فرمود:  َها َقْْبَ  َتُزورُ » َكاَنْت  َوَسل  َزةَ  َعمِّ َعةٍ  ُكل   مَحْ  مُجُ

]که از  هر جمعه قبر عمویش حمزه دختر پیامبر فاطمه»یعنی:   3«َفُتَصَلِّ 

 «کرد.دعا می نمود ود[ را زیارت میشهدای اُحد بو

 خن پایانیس
 باید سفر خورجین برگرفتن از قبل حاجی که است احکامی و مناسک را حج عبادت  

 مفاهیم درک و فهم و عبادت این از بردن لذت نحوه غافلند آن از مردم عموم آنچه. بیاموزد

 سفر را سفر این مبادا» فرماید: می امام خمینی  4.است آن پوستین زیر در نهفته معانی و

 مطرح معنوى امور پیشتان، باشد مطرح سفر این در تجارتى امور و بدهید رارق تجارت

 سفر سفر، ،حُجّاج سایر چه و کاروانها، رؤساى و کاروانها چه و علم، اهل آقایان چه. باشد

 رویدمى شما را الهى سفر این .. نکنید دنیا به آلوده ،دنیا سوى به سفر نه است؛ اللَّه الى

 رجم باشید، شیطان جنود از خودتان نخواسته خداى چنانچه اگر نید؛کمى شیطان رَجْم

 به رحمان جنود و رحمان رَجْمِ رَجْمتان تا بشوید رحمانى باید شما! کنیدمى هم را خودتان

 ،کریمه مواقف این در وقوف کریمه؛ مواقف این در کنیدمى «وقوف» شما. باشد شیطان
                                                           

 ؛ المجموع242، ص 2عابدین، ج  ابن ؛ حاشیة373عبید، ص  کوکب الحاجّه -المالكی  مذهبال على العبادات )فقه - 1

 (276 ص ،8 ج النووی، – المهذب شرح
 (132، 1شبه، ج  البن المدینة ؛ تاریخ6716ح  573، ص 3الرزاق، ج  عبد )مصنف - 2
 (7208ح  131، ص 4بیهقی، ج لل الكبری ؛ السنن1396ح  533، ص 1للحاکم، ج  الصحیحین على )المستدرک - 3
 (11، ص 1394)حج میعادگاه عاشقان، نور محمد امرا، نسخه الكترونیكی،  - 4
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 پیش اینکه بر عالوه که چیزى یک به خالفى؛ یک به معصیتى، یک به بشوید آلوده مبادا

 1«...برود دست از اسالم آبروى دنیا پیش برود، دست از آبرو خدا

ل ه خدا و رسوبحجِ تو باید در آن عشق و محبت و اشتیاق  !گزارای برادر و خواهر حج  

چنان در لطف خداوندی غرق شوی که باشد، آن و صحابه و اهل بیت خدا

 ا بهربا سرزمین وحی لرزه بر تن و جاری شدن اشک از چشمان و حزن در قلب  وداع تو

 ةتوش وهمراه داشته باشد... مبادا توشة این سفرت فقط کاله و تسبیح و سجاده باشد 

ا یا و ود در بازارهخباشد، از تلف کردن اوقات با ارزش  آخرتت خالی از اعمال عبادی

ایت نه نورانی و صدق قلبی در این سفر یک ماههیت ، و با خلوص نرستورانها بپرهیز

 استفاده را ببر تا یک عمر حسرت از دست دادن آن را نخوری... 

مت حجتان مبارک باشد و عباداتتان قبول خداوند متعال و گناهانتان بخشودة رح  

 پروردگار و دعاهایتان مستجاب باشد...

 

كَ » َك، َوُشْكري ن ا َعََّل ذيْكري ُهم  أعي َباَدتيَك الل   «، َوُحْسني عي

 التماس دعا...

 معینه کاروان – یلفاطمه مالیی پُ
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